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Про проекти законів України 

про внесення змін до деяких законів України щодо права людей з 

інвалідністю на безплатний проїзд в приміському транспорті  

(реєстр. № 2069 від 09.02.2015 р.) та  

про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового проїзду 

інвалідів та окремих категорій соціально незахищених дітей 

(реєстр. № 2069-1 від 11.02.2015 р.) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо права людей з інвалідністю на безплатний проїзд в 

приміському транспорті (реєстр. № 2069), внесений народними депутатами 

України О. Третьяковим та Г. Загорієм (далі – законопроект 2069), а також 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

пільгового проїзду інвалідів та окремих категорій соціально незахищених 

дітей (реєстр. № 2069-1), внесений народними депутатами України 

Ю.Тимошенко, Ю.Шухевичем, О.Березюком, М.Гаврилюком (далі – 

законопроект 2069-1), заслухавши представників відповідних міністерств та 

відомств, а також громадських організацій інвалідів, Комітет зазначає 

наступне. 

Метою обох законопроектів є виправлення технічної помилки, яка 

сталася під час доопрацювання, з урахуванням результатів обговорення, 

проекту Закону України про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України (реєстр. № 1577 від 26.12.2014), 

в подальшому прийнятого як Закон України «Про внесення змін та визнання 
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такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 

28.12.2014 № 76-VIII, в частині залишення за деякими категоріями осіб пільг 

з проїзду. 

З цією метою: 

1) обома законопроектами пропонується внести зміни до статті 38-1 

Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та 

передбачити з 01.06.2015 року право на безплатний проїзд усіма видами 

приміського транспорту: 

а) за проектом 2069 для: 

інвалідів І групи; 

інвалідів ІІ групи по зору і з ураженням опорно-рухового апарату; 

дітей-інвалідів; 

та осіб, які їх супроводжують (не більше однієї особи, яка супроводжує 

інваліда або дитину-інваліда); 

б) за проектом 2069-1 для: 

інвалідів І групи; 

інвалідів ІІ групи (незалежно від нозологій); 

дітей-інвалідів; 

та осіб, які супроводжують інвалідів 1 групи або дітей-інвалідів (не 

більше однієї особи, яка супроводжує інваліда 1 групи або дитину-інваліда); 

 2) обома законопроектами пропонується у Прикінцевих положеннях 

Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII 

чітко визначити дату набрання чинності норм щодо вилучення права на 

пільговий проїзд для окремих категорій громадян. 

 З цією метою пропонується із пункту 11 Прикінцевих положень 

вилучити слова: «крім норм щодо забезпечення пільговим проїздом інвалідів 

I та II групи, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, учнів із малозабезпечених сімей та осіб, які їх супроводжують і 

які супроводжують інваліда I групи, учасників бойових дій»; 

 3) законопроектом 2069-1 пропонується статтю 13 Закону України 

„Про охорону дитинства” доповнити новою частиною восьмою та 

передбачити, що за кошти Державного бюджету України надається право на 

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім 

таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській 

місцевості; залізничним і водним транспортом приміського сполучення; 

автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі 

внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця 

проживання, таким категоріям осіб: 

дітям-сиротам,  

дітям, позбавленим батьківського піклування, 

учням із малозабезпечених сімей, 

особам, які супроводжують ці категорії дітей. 

При обговоренні законодавчої пропозиції до статті 13 Закону України 

«Про охорону дитинства» члени Комітету були одностайні в тому, що така 
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законодавча ініціатива не відповідає домовленостям, яких було досягнуто 

між Урядом та керівниками усіх депутатських фракцій Верховної Ради 

України, а, відповідно, і меті законопроекту щодо збереження, а не 

встановлення додаткових діючих норм в частині пільгового проїзду. 

Так, статтею 5 Закону України «Про охорону дитинства» (в редакції, 

чинній до 01.01.2015 року) було передбачено, що місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, 

визначеної законом, забезпечують організацію пільгового проїзду міським 

пасажирським транспортом (крім таксі), автомобільним транспортом 

загального користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних 

та багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних закладах. 

Тобто, до 01.01.2015 р. Законом були передбачені пільги в частині 

проїзду, які: по-перше - фінансувалися з місцевих бюджетів, по-друге – були 

пов’язані із навчанням відповідних категорій осіб. 

Натомість законопроектом 2069-1 значно розширено:  

а) види транспорту для пільгового перевезення (залізничний і водний 

транспорт приміського сполучення; автобуси приміських і міжміських 

маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно 

від відстані та місця проживання); 

б) категорії осіб, які мають право на безплатний проїзд (діти, 

позбавлені батьківського піклування, учні із малозабезпечених сімей, а також 

особи, які супроводжують всі ці категорії дітей, незалежно від того, чи діти 

навчаються у відповідних навчальних закладах).  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України підтримує прийняття законопроектів 2069 та 2069-1 у першому 

читанні за основу. 

 На підставі викладеного, за підсумками проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо права людей з інвалідністю на 

безплатний проїзд в приміському транспорті (реєстр. № 2069 від 09.02.2015 

року), внесений народними депутатами України О.Третьяковим та 

Г.Загорієм, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, 

а проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

пільгового проїзду інвалідів та окремих категорій соціально незахищених 

дітей (реєстр. № 2069-1 від 11.02.2015 року), внесений народними 

депутатами України Ю.Тимошенко, Ю.Шухевичем, О.Березюком, 

М.Гаврилюком, – відхилити. 

 2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради 

України Голові Комітету Третьякову О.Ю. 
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 Голова Комітету                                                             О. Третьяков 


